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ABELEIRA Colon, 95 T. 93 778 70 79
ALAVEDRA Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
BARGALLÓ Arq. Ramon Torrella, 22 T. 93 778 75 43
BERENGUER Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86
LEY Alfons Sala, 41 T. 93 778 15 39
MATAS Argelines, 96 T. 93 778 10 36
VENDRANES Barcelona, 57 T. 93 778 40 48

Editorial
Sant Tornem·hi! Som·hi!, ja hem 
tornat. Després d’un llarg des·
cans estival ens posem a treba·
llar, novament, per apropar·vos 
una mirada de les notícies locals 
amb la major pluralitat possible.

L’estiu ja ha passat. La festa 
major i les festes dels barris van 
comptar amb la participació de 
molta gent que ha gaudit de les 
diverses activitats que sempre 
ofereixen les entitats del nostre 
poble. Ja hem deixat enrere les 
vacances estiuenques i alguns 
afortunats comencem a embar·
dissar·nos de nou en la voràgine 
del treball i la rutina diària. Per 
a la gran quantitat d’olesans i 
olesanes sense feina, es renova 
l’esperança de començar una 
nova recerca de feina o d’iniciar 
un projecte nou.

Al setembre, Olesa ha gaudit 
d’una espectacular festa dels Mi·
quelets i un auspiciós aplec dels 
seguidors de les sardanes. I es·
perem aquest mes celebracions 
per la Diada de Catalunya per al 
dissabte 10 i diumenge 11.

El setembre ja ha començat, 
amb la “cuesta de la vuelta al 
cole”, nous projectes i noves 
expectatives. Encarem l'inici del 
curs i de la feina amb energies 
renovades i optimisme. Ens han 
de durar molts mesos. Tot té el 
seu atractiu, i la volta a certa 
rutina, bé entesa, també pot ser 
agradable, depèn d’on s’ho miri.

Energies renovades, noves il·
lusions, reptes i desafiaments. 
Aquestes són algunes dels ob·
jectius de tots i cadascú dels 
integrants de l’equip del 08640. 
Comencem la prèvia del nostre 
12è aniversari sense interrupci·
ons amb un 08640 súper especi·
al. Bona lectura d’aquesta edició 
i ens veiem a l’octubre!

Campanya
Sota el lema “Olesa entre tots 
més nostra”, l’Ajuntament d’Ole·
sa ha llençat una campanya de 
convivència que vol conscienciar 
la ciutadania sobre la corres·
ponsabilitat per fer possible una 
Olesa més neta, menys sorollo·
sa, amb una millor mobilitat i un 
major respecte pel medi ambient 
i la sostenibilitat. Malgrat que la 
campanya es presentarà a la ciu·
tadania el dia 15 de setembre, les 
primeres accions han engegat ja 
aquest estiu, incidint especialment 
en una problemàtica que a l’estiu 
s’accentua: els sorolls. Així, amb 
cartells i banderoles pels carrers 
d’Olesa, i una potent campanya a 
xarxes i web municipal, així com 
accions a càrrec dels agents cívics, 
es pretén reduir els sorolls que 
causen les terrasses de bars i el 
“botellón”. La campanya també 
incideix en els sorolls causats per 
vehicles. En aquest cas, el lema 
específic de la campanya és “Olesa 
entre tots més tranquil·la”.

Jordi Martinez, portaveu munici·
pal, ha assegurat que era “obli·
gació” de l’Ajuntament d’Olesa 
impulsar una campanya d’aques·
tes característiques per evitar 
la proliferació d’actes incívics. 
Per aquesta raó s’han avançat ja 
accions a la presentació pública 
de la campanya, el proper 15 de 
setembre, per incidir en un proble·
ma habitual a l’estiu: els sorolls. A 
partir del setembre, i després del 
bloc dels sorolls, arrencarà el de·
dicat a camins i seguretat, sota el 
lema “Olesa entre tot més segura”,  
i amb accions relacionades amb 
la seguretat, la mobilitat, acces·
sibilitat i aparcament. A partir del 
novembre s’incidirà en la neteja, 
sota el lema “Olesa entre tots més 
neta”, una campanya que no no·
més incideix en la necessitat que 
els propietaris de gossos recullin 
els excrements dels seus animals, 
sinó en el bon ús de contenidors, 
per exemple, o en no llençar bu·
rilles i altres deixalles al terra. Ja 
de cara al desembre, la campanya 

es completarà amb el bloc dedicat 
al reciclatge, sota el lema “Olesa 
entre tot més sostenible”. El por·
taveu municipal hi ha afegit que la 
campanya de civisme i convivència 
no té cap voluntat sancionadora, 
sinó de fer una crida a la corres·
ponsabilitat de la ciutadania per 
tenir una Olesa millor.

La coordinadora sociocultural 
de l’Ajuntament d’Olesa, Montse 
Muñoz, ha volgut remarcar que 
es tracta d’una campanya princi·
palment comunicativa que anirà 
acompanyada de diferents acci·
ons. El suport visual serà destacat, 
arran un concurs d’idees realitzat 
entre els dissenyadors gràfics 
olesans. L’objectiu és implicar la 
ciutadania en les diferents accions. 
Des de l’Ajuntament d’Olesa es té 
clar que aconseguir canvis d’acti·
tuds generals és un camí de llarg 
recorregut però que és possible 
aconseguir·los gràcies a la impli·
cació i corresponsabilitat de tota 
la ciutadania.

Això passa al poble

Farmàcies de torn diürn  - setembre 2016
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

dijous 1 VENDRANES
divendres 2 BERENGUER
dissabte 3 BARGALLÓ
diumenge 4 VENDRANES
dilluns 5 LEY
dimarts 6 MATAS
dimecres 7 ABELEIRA
dijous 8 ALAVEDRA
divendres 9 BARGALLÓ
dissabte 10 VENDRANES
diumenge 11 BERENGUER

dilluns 12 MATAS
dimarts 13 ABELEIRA
dimecres 14 ALAVEDRA
dijous 15 BARGALLÓ
divendres 16 VENDRANES
dissabte 17 BERENGUER
diumenge 18 LEY
dilluns 19 ABELEIRA
dimarts 20 ALAVEDRA
dimecres 21 BARGALLÓ
dijous 22 VENDRANES

divendres 23 BERENGUER
dissabte 24 LEY
diumenge 25 MATAS
dilluns 26 ABELEIRA
dimarts 27 BARGALLÓ
dimecres 28 VENDRANES
dijous 29 BERENGUER
divendres 30 LEY
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Desplegament 4G a Olesa
Les principals operadores en te·
lefonia mòbil comencen a oferir a 
Olesa de Montserrat serveis sobre 
la xarxa 4G a la banda 800MHz, 
el que permetrà que la ciutadania 
gaudeixi de connexions mòbils 
d'alta velocitat sobre tecnologia 
LTE (4G), amb una millor cober·
tura a l'interior dels edificis i ma·
jor extensió geogràfica. La seva 
implantació pot però afectar a la 
recepció de TDT, i per solventar·les 
s'ofereix a la ciutadania un servei 
gratuït.

El desplegament 4G s'emmarca 
en el que estableix el Reial Decret 
805/2014, de 19 de setembre, amb 
data 1 d'abril de 2015 en què es 
va procedir a l'alliberament de 
les freqüències entre 790 i 862 
MHz (canals 61 al 69 de UHF) que 
fins llavors es feien servir per a 
la recepció de la Televisió Digital 
Terrestre, procés també conegut 
com Dividend Digital. A partir de 
llavors, aquestes freqüències van 
ser assignades a les operadores 
de telefonia mòbil per prestar els 
seus serveis de telefonia mòbil 4G. 
La prestació dels serveis mòbils 
en aquesta banda pot comportar 
l'aparició de determinades afecta·
cions en la recepció del senyal de 
Televisió Digital Terrestre (TDT), 
a causa que anteriorment s'uti·
litzava per al servei de TDT. En 
previsió d'això, el Ministeri d'In·
dústria, Energia i Turisme, a través 
de l'Ordre IET/329/2015, de 26 
de febrer de 2015, ha establert el 
procediment d'actuació per soluci·
onar aquest tipus de problemes de 
forma totalment gratuïta i causant 
les mínimes molèsties possibles a 
la ciutadania. De fet, el Ministeri 
d’Indústria, Energia i Turisme ja 
obliga als operadors a garantir que 
quan posin en servei el 4G pel ter·
ritori, la recepció de televisió dels 
ciutadans no es vegi afectada, i 
per això en edificis potencialment 
afectats, l’actuació preventiva 
consisteix en col·locar un filtre a la 
instal·lació de recepció de televi·
sió (antena). De fet, els ciutadans 
que resideixin a zones de major 

afectació rebran una carta al seu 
domicili on se’ls informarà que 
a partir d’aquest moment poden 
sol·licitar l’adaptació de l’antena 
del seu edifici per evitar potencials 
afectacions.

En qualsevol cas totes les actuaci·
ons que hagin de fer els operadors 
no poden suposar cap cost per als 
ciutadans.  Tot i així, i al marge de 
les actuacions previstes, si inici·
ades les emissions els ciutadans 
es veuen afectats per aquestes, 
podran sol·licitar durant un termini 
de 6 mesos al Centre d’Atenció 
a l’Usuari (900 833 999) que es 
duguin a terme les actuacions 
tècniques necessàries per garantir 
la recepció del servei de televisió. 
Aquestes actuacions també seran 
gratuïtes per als usuaris. Per més 
informació, poden visitar la pagina 
web www.llega800.es o dirigir·se 
al telèfon 900 833 999

Olesa amb la reforma 
horària
El ple d’Olesa de Montserrat es 
posiciona a favor de la reforma 
horària. La moció, presentada per 
ERC, va obtenir el suport de tots 
els partits excepte el PP que es va 
abstenir. La proposta la impulsa 
arreu de Catalunya la platafor·
ma Iniciativa per a la Reforma 
Horària·Ara és l’hora que treballa 
per impulsar uns horaris més be·
neficiosos per a les institucions, 
les empreses i la ciutadania.

El ple de l’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat va donar suport de for·
ma majoritària a la moció a favor 
de la reforma horària que ERC va 
presentar al ple del mes de juliol. 
En aquesta moció es posava sobre 
la taula que l’horari laboral és de 9 
a 5 gairebé a tota Europa, parant 
un màxim d’una hora per dinar 
a meitat de la jornada. A l’Estat 
espanyol, i per tant a Catalunya, 

és habitual que actualment siguin 
dues hores o més l’estona per di·
nar i que les jornades s’allarguin 
fins a les 7 o les 8 del vespre. 
La regidora republicana, Mireia 
Monfort, encarregada de fer una 
primera exposició de la moció, va 
explicar que a Catalunya ja fa uns 
anys que es veu la necessitat de 
canvi pel que fa als horaris per tal 
de fomentar la conciliació famili·
ar i laboral. I de fet, Monfort va 
destacar que la plataforma Ara és 
l’hora·Iniciativa per a la Reforma 
Horària porta anys treballant per 
promoure aquests canvis i gràcies 
a la seva tasca la Federació i Asso·
ciació de Municipis han començat 
a treballar en aquest impuls de la 
reforma horària i que fins i tot “ja 
hi ha municipis on es fan proves 
pilot on s’ha implicat a les botigues 
i la restauració” com són Girona, 
Vilafranca del Penedès o el Prat de 
Llobregat. A Olesa, ara per ara no 
se’n preveuen.

Això passa al poble (cont.)
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Això passa al poble (cont.)
La plataforma de la Iniciativa 
per a la Reforma Horària·Ara és 
l’hora es va crear amb l’objectiu 
d’exercir de lobby i d'impulsar la 
reforma horària de forma paral·
lela a l’impuls de la nova etapa 
com a país que s’està treballant. 
Per aquesta plataforma una de les 
prioritats serà desfer·se de la rè·
mora que representen els horaris 
actuals que tenen el seu origen 
en el “desarrollismo” franquista. 
Per tant, per aquesta plataforma, 
la Catalunya que ve requereix de 
noves estructures que permetin 
principalment fer que la ciutadania 
millori la qualitat de vida, per això 
es fa del tot imprescindible tenir en 
compte el factor del temps. La pla·
taforma Ara és l’hora destaca que 
tot i treballar més hores i allargar 
més la jornada, la productivitat 
no és més gran que a la resta de 
països europeus amb horaris més 
compactes. Per contra, la dificultat 
de conciliar vida personal, familiar 
i personal sí que resulta molt més 
acusada, ja que els horaris espa·
nyols provoquen un gran desajus·
tament entre l'horari escolar i el 
laboral, cosa que fa difícil la cura 
dels fills. I, en tot cas, els que no 
són pares, dificulta la realització 
de qualsevol activitat després de 
la sortida de la feina. Les persones 
necessiten potenciar la seva habi·
litat de gestió racional del temps 
per contribuir a una millor qualitat, 
explotant al màxim les capacitats 
de conciliació en terme més am·
pli, és a dir el que fa referència al 
temps de família, d’oci, d’esport, 
de lleure, de formació, de cura, 
de salut, de descans i de servei a 
la societat.
 
Nou espai
El club de tennis taula entrenarà 
a partir d’aquesta temporada al 
gimnàs del Daina Isard. El canvi 
d’ubicació permetrà un estalvi 
anual de 13.000€ per l’Ajuntament 
d’Olesa que fins ara pagava el llo·
guer del local. L'execució de l'acord 
entre les dues parts l'ha liderat 
la regidoria d'esports i permetrà 
mantenir les hores d'entrenament.
El regidor d’Esports, Jordi Mar·
tínez, ha explicat a Olesa Ràdio 
que l’acord a tres bandes entre el 
Consell Rector del Daina Isard, el 
club de tennis taula i l’Ajuntament 
ha estat un procés llarg per acon·
seguir que el tennis taula canviï 
la ubicació dels entrenaments i 
a partir d’ara ho faci al gimnàs 
d’aquest centre escolar olesà. 
Per Martínez, el més important 
d’aquest acord és que suposarà 
“un estalvi de 13.000 euros cada 
any per l’Ajuntament d’Olesa” ja 
que es deixarà de pagar el lloguer 
de l’espai que fins ara ocupava el 
club de tennis taula. Pel regidor 
d’esports, aquest lloguer ha estat 
un dels temes que s’ha volgut 
solucionar des del primer dia, 
sobretot perquè representava un 
greuge comparatiu respecte a 
altres entitats que l’administració 
abonés aquest lloguer. El regidor 
ha destacat que el gimnàs del Dai·

na Isard ha estat l’espai escollit, 
sobretot per no interferir en el 
número d’hores i la qualitat dels 
entrenaments del tennis taula. A 
l’hora de tancar l’acord, el Daina 
Isard va demanar que s’instal·lés 
un porter automàtic per la porta 
per on accedirà el tennis taula 
i unes llums diferenciades per 
separar els consums elèctrics. 
Aquestes petites adequacions han 
tingut un cost de 4.335,43€ que la 
regidoria d’esports assumeix.

Salmorres
L’Ajuntament d’Olesa de Montser·
rat lamenta el nou vessament de 
salmorres i assegura que eviden·
cia la urgència del nou col·lector. 
De fet, el nou episodi de fuites de 
salmorra del passat 7 d’agost es 
produïa just una setmana després 
que l’alcaldessa, Pilar Puimedon, 
juntament amb representants 
d’altres municipis del Baix Llo·
bregat Nord, es reunís amb el 
director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, Jordi Agustí, reclamant el 
nou col·lector. En la trobada, els 
representants dels ajuntament 
d’Olesa, Abrera i Monistrol, van 
manifestar la “inquietud i males·
tar” envers les fuites constants 
del col·lector de salmorres al seu 
pas pels tres termes municipals. 
Les afectacions d’aquests fuites 
són diverses, però especialment 
preocupa als alcaldes l’elevat im·
pacte que genera sobre l’aqüífer 
de la Cubeta d’Abrera i el bosc 
de ribers de l’espai de la Xarxa 
Natural 2000 “Montserrat·Roques 
Blanques·riu Llobregat”, danys 
que, afirmen, són permanents en 
el temps. Alhora, les fuites im·
pliquen una inseguretat dels tres 
municipis “per la possible afectació 
als pous de captació d’aigua pota·
ble”. Aquesta reunió es va originar 
arran del darrer vessament del 7 
de juny al seu pas pel terme mu·

nicipal d'Esparreguera, a prop de 
la carretera C·55.

La coincidència en el temps dels 
darrers episodis de fuites de sal·
morres i l’anunci de la posada en 
marxa per part de la Diputació 
del projecte Vies Blaves, que 
vol recuperar l’entorn també del 
Llobregat per obrir·lo a veïns i vi·
sitants, ha propiciat que ara, des 
de la Comunitat Minera Olesana es 
reclami a l’administració catalana 
que es prioritzi la renovació i el 
canvi d’ubicació del Col·lector de 
Salmorres, posposant el projecte 
de les Vies Blaves del Llobregat 
fins a la finalització del projecte 
del col·lector.

Miquelets
La Festa dels Miquelets, agafa vo·
lada any rere any. Sense xifres ofi·
cials de visitants, l’èxit de la nova 
edició de la festa és indiscutible, i 
és que un any més Olesa es con·
vertia el passat 3 i 4 de setembre 
en la capital de la recreació històri·
ca del país. Una oportunitat idònia 
per conèixer, aprendre i viure els 
fets que succeïren a Olesa i el seu 
entorn entre 1712 i 1714 gràcies 
a la participació de bona part dels 
grups de recreació existents dels 

regiments que van combatre a la 
Guerra de Successió, i que un any 
més, més enllà de vestimenta i ar·
mament, mostraven a tothom com 
eren els campaments de l’època, 
s’enfrontaven en batalles similars 
a les viscudes, i participaven i re·
creaven el consell de Guerra que 
el Castell d’Olesa va acollir el 20 
i 21 d’agost de 1714. El viatge en 
el temps el completava el Mercat 
Barroc i la gran quantitat de vo·
luntaris que es vestien tal com ho 
feien els olesans i olesanes del 
segle XVIII, amb especial menció 
per la Lleva de la Carbasseta i 
les activitats destinades als més 
petits.

També la Festa d’enguany tenia un 
destacat pes de la gastronomia, i 
és que més enllà de la presentació 
de dos llibres sobre la cuina de 
l’època, de l’exposició del CMRO, 
dels menús elaborats pels dife·
rents restaurants col·laboradors, o 
del gran sopar popular, també es 
podia tastar el pa dels Miquelets, 
fet pel mestre artesà Miquel Jané.

08640

Reclamen nou col·lector     Foto: AOM
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Correu
Noces
Sembla que va ésser ahir, quan 
joves i confiats fèieu partícips a 
amics i familiars que volíeu do·
nar un pas endavant en la vostra 
relació i donar·vos el sí davant 
de Déu.

Han passat els anys: moments 
d’angoixa, de dolor, d’incerteses.. 
també moments de gran alegria 
i felicitat, però sobretot constàn·
cia en l’amor que us teniu l’un a 
l’altre.

Avui volem celebrar amb vosal·
tres l’aniversari d’aquell “si vull” 
de fa cinquanta anys. Per molts 
anys noces d’or de Vilà i Paltor!
Maria Mercè Boada

Feina ben feta
El passat dilluns 20 de juny un 
nen de 12 anys va estar a punt 
de morir ofegat  a la piscina mu·
nicipal. No en sabem les causes, 
però si sabem que l’actuació del 
personal de la piscina, socorristes 
i coordinació, del 112, de la policia 
local, del CAP d’Olesa, del servei 
d’ambulàncies i de l’helicòpter del 
SEM li van salvar la vida.

Serveixi aquest escrit per, en pri·
mer lloc, desitjar la recuperació 
total del nen accidentat i, en se·
gon lloc, per a manifestar el meu 
agraïment a la feina ben feta de 
tot el personal que va intervenir 
en el salvament. Moltes gràcies.
Jordi Martínez Vallmitjana
Regidor d’Esports Ajuntament

Santa Oliva torna a casa
Enguany  per a la festivitat de 
Santa Oliva, la patrona d’Olesa va 
retornar a casa per lluir un nou 
encant. Ens congratulem de la 
iniciativa de l’Ajuntament d’Ole·
sa i en concret del projecte del 
regidor de Cultura, Xavier Rota 
Boada, de  renovar l’espai de la 
capella i el portal de Santa Oliva. 
Aquest any s’ha començat per 
restaurar la imatge que presideix 
únic portal que ens ha perdurat 
fins els nostres dies de l’antic 
urbanisme olesà. Ens referim al 
portal que, a través del Cami Ral,  
permetia arribar a Olesa des de 
Vacarisses i Terrassa.

Abans de centrar l’atenció en 
Santa Oliva comentarem l’edifici 
que li dona aixopluc. És tracta 
d’una senzilla edificació constru·
ïda vers l’any 1675 damunt l’antic 
portal , popularment dit porxo. 
La capella, de planta quadrada i 
volta escarsera, fou bastida amb 
maons. Té un sol punt de llum que 
prové d’una gran obertura vidria·
da al mur de migdia la qual  fa la 
funció de balcó  permeten així la 
visió de la santa als  vilatans que 
transiten per aquell indret. L’ac·
cés al seu recinte se’ns permet 
per una estreta escala situada 
a la part posterior, creuada la 
porta.

L’espai del portal, és cobert amb 
un embigat de fusta amb revol·
tons que es consolida pel cantó 
meridional amb uns pilars de 
reforç treballats amb maó. En 

destacaríem que en el mur de 
ponent la construcció s’observa 
més enfortida. El bastiment fet 
de còdols té una ordenació irre·
gularment. Al bell mig d’aquest 
parament s’hi observem uns 
carreus matussers disposats 
verticalment  els quals insinuen 
petites obertures que recorden la 
funció de les espitlleres. Aquesta 
singularitat l’hauríem de justificar 
pel fet que aquesta paret degué 
formar part de la muralla que 
encerclava la vila i de la qual en 
resten encara vestigis.

Aquest portal, segons la docu·
mentació conservada a l’Arxiu 
Parroquial d’Olesa, degué esser 
erigit vers 1548. En el decurs de 
la seva història fou modificat en 
tres moments: els anys 1775, 
1839 i 1912. En aquest darrer 
període se’n té constància de què 
es restaurar el portal i la capella. 
Sortosament, la guerra Civil Es·
panyola del 1936 en salvaguardà 
l’edificació però, per dissort, en 
crema la seva imatge la qual fou 
reposada l’any 1940 per subscrip·
ció popular. 

Per causalitat s’ha conservat una 
llinda de pedra en un portal d’una 
casa de darrera la capella en el 
qual hom hi pot observar la data 
de 1762, una creu i l’ inscripció  
PeRaFo. Aquesta particularitat  
permet aproximar·nos a la tipo·
logia de cases que es construïren 
a l’entorn de la muralla.

La hagiografia de Santa Oliva té 
com la de la majoria dels sants 
màrtirs un tràgic final. La lle·
genda ens explica que, Oliva era 
una nena molt devota filla d’una 
família benestant de Sicília  que  
nasqué a Palerm, en un moment 
indeterminat del segle XI,  on s’hi 
cria als costat dels seus pares. 
Quan tenia dotze anys diuen que 
ja era una noia molt bonica. Un 
dia, quan passejava pels carrers 
de la seva ciutat natal, fou feta 
presonera per uns pirates que 
se l’endugueren fins a Tunísia. 
Allà, desorientada i espantada 

per trobar·se en terres estranyes 
i amb unes creences religioses 
oposades a les seves, comença 
a predicar l’evangeli al natius 
del Marroc. Ben aviat corregué 
la brama que feia miracles i que 
aconseguia guarir la gent que la 
visitava. Aquest fet inquietaren 
les autoritats que governaven les 
quals decidiren traslladar·la a un 
desert per tal que fos devorada 
per les feres. Ans el contrari els 
animals més ferotges foren els 
seus amics i la protegien. Davant 
d’aquesta miraculosa circumstàn·
cia el govern decidí acabar amb la 
simpatia que despertava aquella 
jove i decidiren decapitar·la.

Des de l’any 1621 a Olesa es cele·
bra la diada Santa Oliva el dia 10 
de juny per assignació del bisbe 
de Barcelona, però no serà fins el 
1664 que el papa Alexandre VII 
l’anomenà patrona del poble. Les 
seves relíquies arribaren amb una 
solemne processó dos anys més 
tard. Actualment estan  custodia·
des al Tresor de l’Arxiu Parroquial 
d’Olesa.

El nom d’Oliva té un origen llatí 
i significa “la que protegeix la 
pau”. Un ram d’olivera és el  seu 
atribut. L’olivera és un arbre 
típicament mediterrani el qual 
sovint trobem representat en els 
texts bíblics com a símbol de la 
pau de Déu. A part de protectora 
de la Pau  se l’invoca també per 
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Correu (cont.)
aconseguir bones collites d’olives. 
La Santa Oliva que presideix la 
capella del portal  és una talla 
realitzada l’any 1940, d’estil po·
pular, l’autor de la qual en fou 
l’olesà Francesc Fàbregas. Se 
la figura dempeus damunt un 
suport rectangular, en posició 
frontal i amb una actitud hieràti·
ca. Porta un vestit clar amb plecs 
acanalats fins a arran terra co·
bert per una túnica d’escot rodó 
de color verdós el qual es perllon·
ga per dessota dels genolls. Un 
ribet daurat li cenyeix la cintura. 
Abriga aquesta indumentària 
amb un ampli mantell de tonalitat 
vermellosa que li cobreix  la test , 
les espatlles, tot el braç dret per 
replegar·se amb  uns plecs més 
marcats per damunt de l’avant·
braç de l’extremitat esquerra. El 
caient de la roba dibuixa, a la part 
frontal, uns pronunciats plecs en 
forma V. Els ribets daurats que 
perfilen les vores de la roba li 
donen un aspecte ric i luxós.
Del rostre, de perfil oval i de trets 
suaus, en destacaríem uns ulls 
grans de mirada dolça dirigits 
vers el cel. En una de les mans 
sosté l’atribut que li és propi. La 
figura descansa damunt un su·
port de fusta amb una discreta 
decoració al voltant del períme·
tre.

Per concloure nomes ens resta 
felicitar a tota l’Escola d’Arts i 
Oficis  de la vila que ha participat 
en la tasca de neteja i de restau·
ració de la santa en motiu de la 
celebració  del 350è aniversari de 
la arribada de les seves relíquies  
al poble d’Olesa de Montserrat.
Enhorabona a tots els vilatans! 
Perquè Olesa ha enaltit la seva 
Patrona alhora que ha dignificat 
una interessant obra del seu pa·
trimoni artístic.
Maria Teresa Matas i Blanxart

Llamadme “carca”
Sí, llamadme "carca", porque 
todavía pienso que las calles 
de Olesa también forman par·
te de nuestra vivienda. Así es, 
pues cuando alguien foráneo 
nos pregunta donde vivimos, le 
contestamos con el nombre del 
pueblo. De la misma manera que 
limpiamos nuestra propia casa, 
debemos mantener limpia nues·
tra "vivienda", toda ella, el pueblo 
entero y los alrededores. En algu·
na ocasión he afeado conductas 
incívicas y la respuesta ha sido: 
"para eso pago”. No comprendo 
la respuesta de esos individuos, 
¿es que el pagar impuestos da 
derecho a ensuciar las calles y 
a humillar  al  personal de lim·
pieza? Yo les invito a hacer una 
reflexión, ¿les gustaría que su 
vecino les tirase papeles, latas u 
otros objetos en su jardín?; ¿les 
gustaría que ensuciaran su fac·
hada con grafitis de mal gusto, o, 
encontrarse en la acera las heces 
de un perro?; ¿le gustaría a los 
dueños del bar que está ubicado 
en la esquina de Lluis Puigjaner 

con República Argentina, que, 
por el mero hecho de pagar la 
consumición, los clientes tirasen 
al suelo los restos de comida, 
colillas, etcétera? Si, llamadme 
"carca", porque todavía pienso 
que la urbanidad no está pasada 
de moda, y si queremos tener un 
pueblo limpio, además de pagar 
impuestos, necesariamente tene·
mos que usar los buenos modos 
de convivencia.
Palmira B. S.

Olores
Soy una vecina de Olesa cansada 
de los malos olores que generan 
los contenedores del mercado. 
Hemos traslado la preocupación 
de la escasa limpieza y manuten·
ción de los contenedores soter·
rados al Ayuntamiento pero no 
hay ningún resultado. Veo cada 
día como la gente se tapa la nariz 
y cambia de acera por no pasar 
por aquí... El olor es muy desa·
gradable y se acentúa mucho 
con las altas temperaturas. ¿Hay 
alguna forma de que sepan que 
realmente hay un problema y 
que nos hagan caso? Gracias, por 
dejar expresar nuestras preocu·
paciones
P.T.V.

Aquesta nit tanquem
“Aquesta nit tanquem” és una 
obra de teatre escrita el juny 
del 1973 per Manuel de Pedrolo 
(1918·1990) en un moment molt 
delicat a l’Estat espanyol en què 
s’intentava combatre el règim 
franquista i ser més lliure.

En un teatre s’anuncia la re·
presentació de l’obra “Aquesta 
nit tanquem”, però els actors 
decideixen unilateralment no 
escenificar·la, sinó denunciar el 
règim dictatorial que impera, fet 
que motiva a una persona sim·
patitzant del règim a provocar 
aldarulls i provar de suspendre 
la conferència amb l’avís de dete·
nir·los. No obstant això, els actors 
que havien de representar l’obra 
continuen endavant i decideixen 
recrear en el mateix espai els 
episodis que volen denunciar. El 
rerefons de l’obra, també és mos·
trar que avui dia, part d’aquestes 
escenes continuen vigents.

Així va ser com el 17, 18 i 19 de 
juny, a Olesa de Montserrat, es 
fusionaven per primera vegada i 
damunt de l’escenari les quatre 
entitats teatrals del municipi: 
Daina·Isard Teatre, El Casal, La 
Passió i la secció de Teatre de la 
UEC per donar vida a aquesta 
obra.

El gran esdeveniment començava 
el dia 15 de juny amb la presenta·
ció de l’obra al vestíbul del teatre 
de la Passió per part d’OlesaA·
teneu, entitat que ha promogut 
aquest projecte teatral, i que va 
convidar l’Anna Moreno·Bedmar, 
membre de la Fundació Pedrolo, 
a pronunciar una conferència.

“Aquesta nit tanquem” va impli·
car més de seixanta persones, 
de les quals trenta·tres són ac·
tors. Aquest equip té el valor de 
ser transversal en edat i entre 
entitats teatrals. L’actuació de 
les tres representacions va ser 
rebuda amb molt bona acollida 
per part del públic.

A Olesa de Montserrat hi ha un 
fort sentiment teatral i un teixit 
associatiu potent dins d’aquest 
àmbit, fet que genera potents 
sinergies i bagatge teatral. I és 
que a Olesa ens identifica for·
tament el teatre, concretament, 
l’amateur.

No volem acabar aquest escrit, 
sense donar les gràcies a tot 
l’equip que ha col·laborat en 
aquest projecte i a les entitats 
involucrades. OlesaAteneu ha 
intentat fer "còmplices" a públic 
i equip, i esperem que n'hàgiu 
gaudit. Si és així, ja ens donem 
per satisfets i, d'aquesta manera, 
ens haureu encoratjat continuar 
endavant.
Olesa Ateneu

33 anys Agermanament 
Weingarten-Olesa
Aquest mes de setembre es com·
pleixen 33 anys d’Agermanament 
entre el dos pobles. El passat 25 
de juny la representació alema·
nya, l’alcalde Eric Banzinger i el 
president del Comité Siegbert 
Kolar feren el reconeixement a 
la meva dedicació a l’Agermana·
ment al llarg d’aquets 33 anys, 
que aquí vull agrair públicament.
Perquè sento l’Agermanament? 
Situem·nos en els anys 80. Son 
el primers anys de la transició 
democràtica. Fins ara Espanya 
ha estat vetada i exclosa de les 
institucions europees. El poble 
espanyol i el català, i jo soc un 
d’aquests pobles, sentim la ne·
cessitat d’estar a Europa i de 
ser·ne part. I en aquest moment 
a Olesa s’ens presenta la oportu·
nitat: El contacte entre els alcal·
des d’Olesa i Weingarten, Enric 
Termens i Norbert Bensching, 
propiciat per en Josep Gómez, 
fundador de la Rondalla d’Olesa,   
ens obre les portes d’aquesta Eu·
ropa, encara que només sigui per 
la porta de les famílies de Wein·
garten que, sense coneixe’ns, ens 
les obren de bat a bat. Així el dia 
25 de setembre de 1983, primer 
dia oficial de l’Agermanament, 
40 famílies de Weingarten ens 

acullen a casa seva. Impensable 
a Olesa: comencem a estar a 
Europa.

El dia 21 d’abril de 1984 es fa 
l’acte oficial de l’Agermanament 
a Olesa.

Comencem a tenir els agerma·
nats alemanys a les nostres cases 
particulars. I així comencen les 
relaciones personals entre les 
famílies dels dos pobles i que des·
prés de 33 anys van perdurant. 
Ho dic per experiència. En aquest 
temps he vist néixer i créixer a 
fills i nets en varies famílies de 
Weingarten, contraure matrimo·
ni entre joves dels dos pobles. 
També algunes morts. El mateix a 
Olesa, és llei de vida. L’important 
és estar al costat en el moments 
bons i en els dolents.

Així ho sent també la meva espo·
sa Mercè, que m’ha acompanyat 
sempre en el decurs d’aquets 
anys.

I per acabar una vivència. En la 
primera anada a Weingarten  (el 
primer dia oficial de l’Agerma·
nament), con atenció a la casa 
acollidora en Jaume Morera i jo 
vàrem portar uns rams de flors 
comprats a Karlsruhe. Quan els 
vàrem entregar a la casa, havien 
passat quasi tres hores; les flors 
estaven pansides, totes cap per 
avall. La Sra. deia;  ja, ja danke 
… danke …però  la seva cara i la 
del seu marit semblaven voler dir: 
”¿qué nos ofrecen estos españo·
litos?.” Aquest record del primer 
dia ha perdurat sempre; encara 
l’any passat ho recordàvem amb 
al matrimoni Frosch. Les flors 
pansides, sí, però l’esperit de 
l’Agermanament, viu com el pri·
mer dia.
Benet Font

El periòdic 08640 no es fa res·
ponsable del contingut de les 
cartes (opinions, comentaris, 
rèpliques i suggeriments d’inte·
rès general, respectuosos cap a 
les persones i institucions), i es 
reserva el dret de publicar·les i 
resumir·les si és necessari. Els 
articles que no es publiquen en 
aquesta edició per falta d’espai, 
sortiran a les properes edicions. 
Les cartes per a aquesta secció 
s’han de signar amb el nom i 
cognom de l’autor, DNI, telèfon 
i adreça. S’han d’adreçar a l’a/e: 
periodic08640@gmail.com

Pobles agermanats    Foto: BF
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Exposicions

Fins al 9 de setembre
Exposició fotogràfica “Miquelets 
de Catalunya: història viva”, de 
Carles Quintana, a la Casa de 
Cultura.

Dissabte 10
Tornada a l’escola a Ribes 
Blaves. Música en viu i sopar. 
A les 22 h. Organització: AV 
Ribes Blaves.

“Olesa 1916”: conferència i 
visualització del film conservat 
per la família Fusalba, a 
càrrec de Rosa Cardona, de 
la Filmoteca de Catalunya. A 
les 18 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Ajuntament.

Sardanes amb la Cobla Vila 
d’Olesa. A les 19.30 h, al 
Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament i ACF Olesa 
Sardanista. 

Sopar per la Diada, a les 20.30 
h. Parlament de La Fona, a les 
22 h. Marxa de les torxes i a 
continuació, música. A la Plaça 
de les Fonts. Organització: La 
Fona.

Sopar de la Diada amb Estrelles 
Ibongust. A les 21.15 h, al Parc 
Municipal. Havaneres, amb 
el grup Port Bo, a les 23 h. 
Organització: Ajuntament.

Diumenge 11
Animació infantil: riallades. A 
les 18.30 h, a la Plaça de l’Oli. 
Organització: Casal d’Olesa.

Dijous 15
Presentació de la Campanya 
de Medi Ambient i Convivència. 
A les 19 h, a l’Ajuntament. 
Organització: Ajuntament.

Divendres 16
Hora del conte: “Una nit 
monstre”, a càrrec de 
Sandra Rossi. A les 18 h, a la 
Biblioteca.

Visita a l’Arxiu Històric, en el 
marc de les Jornades Europees 
de Patrimoni. A les 11 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
L’Arrel Acció Cultural.

Dissabte 17
Intervenció al Mas Vilar. 
Recuperació, amb voluntaris, 
del jaciment arqueològic. A les 
9 h, sortida des de la Plaça de 
les Fonts. Organització: L’Arrel 
Acció Cultural i CMRO.

Olesa Tremola Solidari: 
Tabalada infantil amb les colles 
convidades. A les 17, sortida 
des del Parc de l’Estatut.

Cercavila de foc i tabals amb 
les colles convidades. A les 
17.30 h, sortida des de la Plaça 
Fèlix Figueras i Aragay.
Tabalada amb les colles 
convidades, a les 21 h, a la 
Plaça Fèlix Figueras i Aragay.
Correfoc amb Els Diablots i les 
colles convidades. A les 21.30 
h, sortida des de la Plaça de 
l’Oli. Organització: Diablots 
d’Olesa.

Diumenge 18
Trobada d’intercanvi de plaques 
de cava. A partir de les 8 h, 
a l’inici del carrer Almeria 
(Sant Bernat). Organització: 
Associació Pessebristes 
d’Olesa.

3r Memorial Joana Grau. A les 
17 h, al pavelló de bàsquet. 
Organització: Nou Bàsquet 
Olesa.

30a Fira de jocs Xarxa Olesa. A 
les 17.30 h, al Parc Municipal. 
Organització: La Xarxa.

32è Concurs de Teatre Premi 
Vila d’Olesa. “No et vesteixis 
per sopar”, amb la Companya 
Paranys de Sant Joan de 
Vilatorrada. A les 18 h, a la 
UEC. Organització: UEC Olesa.

30ª Fira de jocs. A les 17.30 h, 
al Parc Municipal. Organització: 
Casal d’Olesa.

Dilluns 19
Visita i Dinar al Castell de 
Pallargues (La Segarra). 
Organització: Associació 
Voluntaris d’Olesa.

Dimarts 20
Curs bàsic de manipuladors 
d’aliments. A les 10 h, a la 
Casda de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

L’agenda de setembre '16
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Dimecres 21
“Prohibit llegir”, activitat 
quinzenal per a joves de primer 
i segon d’ESO. A les 17.30 h, a 
la Biblioteca.

Dijous 22
Dia Mundial sense cotxes. 
Activitats al llarg del dia als 
carrers Anselm Clavé entre 
Mallorca i Passeig del Progrés 
(el trànsit estarà tallat). A 
partir de les 10 hores. 
Col·loqui al carrer amb Pau 
Avellaneda, especialista en 
mobilitat sostenible i segura. 
A les 18 hores. Organització: 
Ajuntament i entitats d’Olesa.

Divendres 23
Taula d’Igualtat: quines 
necessitats té el municipi 
en matèria d’igualtat? Vine 
a dir·hi la teva!. A les 18 h, 
a Cal Rapissa. Organització: 
Ajuntament.

Club de Lectura General: “Una 
carta molt llarga”, a càrrec de 
Maria Montoriol. A les 18.30 h, 
a la Biblioteca.

Teatre: “Lacel·la”, a les 21 h, al 
teatre La Passió.

Dissabte 24
Olesa Tremola Solidari. 
V Trobada de percussió 
amb la participació de 15 
colles. Exhibició dels grups i 
tabalada conjunta en finalitzar 
el recorregut a la Plaça 
Catalunya. Sortida des del Parc 
de l’Estatut. A les 18 hores. 
Organització: Diablots d’Olesa.
Teatre: “Lacel·la”, a les 21 h, al 
teatre La Passió.

Diumenge 25
Excursió a les fonts de 
muntanya. Caminada pel terme 
municipal. A les 8.30 hores, 
sortida des del Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament.

Festa del Futbol Sala al carrer. 
Inflables i altres activitats 
relacionades amb el futbol sala. 
A partir de les 10 hores, a la 
Plaça Catalunya. Organització: 
Futbol Sala Olesa.

Festa del Casc Antic. 
Campionat de botifarra, 
activitats infantils, paella 
popular i concert. A les 10 
h, a la Plaça de les Fonts. 
Organització: AV Casc Antic.

Cinema infantil: Kung Fu Panda 
3. A les 17 h, al Casal d’Olesa. 
Organització: Casal d’Olesa.

32è Concurs de Teatre Premi 
Vila d’Olesa. “Com deuen 
llaurar els cargols”, amb el grup 
L’ACR de Fals. A les 18 h, a la 
UEC. Organització: UEC Olesa.
Cinema d’autor: “La teoría del 
todo”. A les 19 h, al teatre El 
Casal. Organització: Associació 
El Casal.

Dilluns 26
Presentació dels tallers de 
l’Associació de Veïns d’Olesa: 
Habitalitats i capacitats, 
labors, txikung, jocs cognitius, 
cinema i coral. A les 17 h, 
a La Teixidora (Cal Mané). 
Organització: AVO.

Dimecres 28 
Presentació del llibre “Quan i 
on veure ocells a Catalunya”, 
de Ricard Gutiérrez. A les 19 
h, a la Biblioteca. Organització: 
CMRO.

Dijous 29
Taller d’emergències: 
autoprotecció, suport 
vital bàsic, per aprendre a 
identificar i actuar en situacions 
d’emergència i conéixer la 
cultura de l’autoprotecció. 
A les 16 h, a l’Ajuntament. 
Organització: Diputació de 
Barcelona.

Divendres 30
2n Concurs de Monòlegs 
d’Humor. A les 22 h, a la UEC. 
Organització: Secció de Teatre 
Jove de la UEC.

Totes les activitats proposades 
en aquesta secció són enviades 
per les entitats i associacions 
organitzadores. La redacció del 
08640 no es fa responsable 
d’alteracions dels programes o 
de canvis d’última hora.



0864010

Empreses, entitats  i serveis

Celebrem l'any Llull
Per commemorar els 700 anys 
de la mort de Ramon Llull la 
Biblioteca Santa Oliva ha pre·
parat un seguit d’activitats que 
s’iniciaran aquest setembre i 
s’allargaran tot el darrer trimes·
tre de l’any.
1) #llullalesbiblios: a traves de 
la plataforma Twitter, i amb la 
implicació  de tothom que s'hi 
vulgui sumar, farem una acció 
conjunta sobre l’autor.
2) L’auca aurada. Exposició, a 
partir del 12 de setembre, de 
l’auca realitzada pels alumnes 
de l’Escola Puigventós d’Olesa 
sobre “El llibre de les bèsties”. 
3) Cronologia de LLull. Durant 
aquest trimestre es projectarà 
en diferents pases una cronolo·
gia amb la vida de Llull.

Coaching
El setembre és el més de posta 
en marxa per excel·lència: co·
mencen els cursos acadèmics, 
les noves activitats i molts 
projectes. Tot allò que volem 
engegar, quantes vegades no ho 
deixem per setembre?

És una època en la que ens plan·
tegem fer canvis, però, passar a 
l'acció no és tasca fàcil. 

En primer lloc, allò que volem 
ha d'esdevenir un objectiu i, 
després, aquest ha d'arribar a 
ser una realitat. Per recórrer 
aquest camí i passar de la simple 
intenció hi ha la figura del coach. 
El coach és el professional que 
acompanya un procés de canvi.
Com ho fem? Definim l'objectiu 
i quan el volem aconseguir, ens 
plantegem micro·objectius per 
a facilitar la feina. Explorem 
els recursos interns i externs 
que et poden ajudar a anar cap 

l'objectiu, fent èmfasi en teva 
capacitat per a aconseguir·ho. 
Desfem tot allò que funciona 
com a limitació, salvem obsta·
cles i adquireixes nous recursos 
per a anar endavant. Finalment, 
assolim l'objectiu,i, ho celebrem!
Els efectes d'un procés de coac·
hing transfereixen més enllà de 
si mateix, ja que els aprenentat·
ges que s'interioritzen serveixen 
per enfrontar situacions futures. 
Per a més informació, contactar 
al tel: 609 878 233, evacoach.
serveis@gmail.com o visitar el 
web: 
www.bondiabondia.wordpress.
com

Preparem les nostres 
defenses
Deixem una mica enrere l’estiu, 
ens preparem per anar a treba·
llar, per anar a l’escola i també 
hauríem de pensar en les nos·
tres defenses. Durant la  tardor 
i l’hivern, el nostre organisme 
tendeix a debilitar·se i els orga·
nismes infecciosos (bactèries, 
virus, fongs i paràsits) s’activen 
provocant encostipats, grips, 
mals de coll, pneumònies, bron·
quitis, bronquiolitis…i un etcète·
ra de totes les –itis possibles.

És important fer·nos un bon 
escut protector contra aquests 
patògens i hem de preparar el 
nostre sistema immunològic per 
evitar posar·nos malalts. Aug·
mentar les defenses no només 
ens ajudarà a prevenir la grip, 
sinó a tenir més energia i mante·
nir un bon estat de salut. Els tres 
pilars bàsics per aconseguir·ho 
son: dieta equilibrada, activitat 
física i una bona actitud mental. 
Per el tipus de vida que por·
tem això no és senzill i durant 
aquests mesos és aconsellable 
recorre a aliments i remeis natu·
rals que son immunostimulants  
o bé que tenen propietats anti·
microbianes:

· Anas Barbarie (més conegut 
com oscillococcinum®), Equi·
nacea, Shitake, Propolis, Uña de 
gato, Vitamina C, Olis essencials 
(Ravintsara, arbre del te, Euca·
liptus real…), Eleuterococo, Jalea 
i  Gengibre.

És recomanable, des de els més 
petits als més grans, prendre 
mesures des del mes de se·
tembre ja que la prevenció és 
essencial i hem de començar a 

cuidar·nos abans que baixin les 
temperatures. Poc podrem acon·
seguir si esperem a posar·nos 
malalts ja que el nostre organis·
me encara estarà més debilitat i 
ens costarà més gaudir d’un bon 
estat de salut fins que comenci la 
primavera. Per qualsevol dubte, 
us oferim els nostres serveis i 
consell farmacèutic.

Gemma Vendranes Matas
Farmacèutica Farmàcia 
Vendranes

Primer aniversari
En motiu del seu primer ani·
versari, el centre d'activitats 
Wonderland, situat al carrer 
Margarida Biosca 59, celebra una 
jornada festiva el diumenge 25 
de setembre a partir de les 10:30 
hores dedicada a les famílies del 
poble. 

Les activitats principals son in·
flables, pintacares, globoflexia i 
zona de jocs per que els petits 
s'ho passin d’allò mes bé.
Pels pares també hi ha activitats 
preparades: una xerrada sobre 
nutrició infantil impartida pel 
centre de nutrició i pilates Genan 
Wellness, a les 11 hores i una 
divertida classe de sumba a les 
12:30 hores. 

A més a més, el centre sorte·
jarà un sopar per dos persones 
al bar·restaurant l'Alcalá entre 
tots els assistents que pugin 
una foto de la festa a Facebook 
(veure normess del sorteig) i 
regalarà un petit regal a totes 
les famílies inscrites fins el dia 
23 de setembre a les 12 de la 
nit. El centre, que farà diferents 
activitats familiars durant tot el 
curs dona el tret de sortida amb 
aquesta jornada oberta a tothom 
de forma gratuïta. Troba tota 
la informació a la pagina web 
wonderlandactivitats.com i al 
Facebook. Passa un gran dia en 
família a Wonderland! 

Català
Les inscripcions per als cursos de 
català per a adults començaran 
el 12 de setembre i fins el 23. 
Seran en horari de matí de di·
lluns a divendres, de 10 a 13.30 
hores i els dilluns i dimecres 

també en horari de tarda de 17 
a 19.30 hores.

El Servei Local de Català s'ubica 
al soterrani de la Casa de Cultu·
ra. Els cursos que s'han organit·
zat són mòduls trimestrals i els 
primers es duran a terme dentre 
l'octubre i el desembre. Hi haurà 
cursos de diferents nivells.

Aigua.Coop
La xarxa compta des del passat 
2 de juliol amb un nou espai de 
reflexió al voltant de la gestió 
de l’aigua. Es tracta d’ Aigua.
Coop, un portal que neix amb la 
voluntat de reflexionar i informar 
sobre la gestió de l’aigua des 
del cooperativisme i l’economia 
social com a model de consum 
alternatiu i al servei del ciutadà.
Aigua.Coop és una iniciativa de 
la Comunitat Minera Olesana, 
membre del grup cooperatiu i 
empresarial Clade, pretén ésser 
un referent i punt de trobada per 
als emprenedors de l’economia  
social, plataformes i col·lectius 
de la societat civil que lluiten per 
una gestió pública, no mercantil 
i democràtica de l’abastament 
de l’aigua.

L’espai resta a disposició dels 
col·lectius que busquin infor·
mació sobre com constituir una 
Cooperativa per a autogestionar 
l’abastament d’aigua municipal, 
amb un conjunt de serveis tèc·
nics que podeu consultar al propi 
portal. 

Aigua.Coop vol exposar i reflexi·
onar sobre els canvis del sector, 
evidenciant les diferències  subs·
tancials, econòmiques i socials, 
existents entre els models que 
cada municipi pot  adoptar.

A més d’oferir informació i refle·
xió sobre els models de gestió de 
l’aigua, el portal també comptarà 
amb actualitat i articles d’opinió 
sobre temes relacionats com són 
el cooperativisme, l’economia 
social o la sostenibilitat, entre 
d’altres. Per a més informació, 
visitar el web: www.aigua.coop

08640
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En petit comité

Cap al nord
L'expresident i militant de la 
secció local d'Esquerra Olesa, 
Sergi Marcén, ha estat nomenat 
Delegat de la Generalitat de Ca·
talunya al Regne Unit i Irlanda, 
segons informa la secció olesana 
del partit.

El conseller Raül Romeva ha man·
tingut una primera trobada amb 
el nou delegat per analitzar les 
principals prioritats d’acció i li ha 
desitjat sort i encerts en aques·
ta nova responsabilitat. Marcén 
es fa càrrec de la Delegació del 
Govern amb seu a Londres amb 

l’objectiu d’enfortir les relacions 
bilaterals amb les autoritats 
britàniques i irlandeses en els 
àmbits clau d’interès per a la 
Generalitat, en un moment d’es·
pecial transcendència pel Regne 
Unit arran del situació després de 
la victòria del Brexit en referèn·
dum. El Govern vol així reforçar 
la seva seu a Londres per millorar 
el suport i l’atenció als ciutadans 
catalans residents al Regne Unit 
i, alhora treballar intensivament 
en les oportunitats de negoci que 
puguin derivar·se del Brexit, un 
moment clau per millorar la coor·
dinació de les accions del Govern 

al país i situar també Catalunya 
com una opció prioritària per a 
les empreses i organismes que 
cerquen localitzacions alternati·
ves al Regne Unit. L’acció exterior 
del Govern vol incidir en la cap·
tació de projectes i oportunitats 
de negoci, facilitant l’aterratge 
d’empreses i professionals que 
vulguin emprendre, instal·lar·se 
o reubicar les seves seus a 
Catalunya. Treballant tant en 
l’atracció de grans corporacions, 
organismes oficials, com l'Agència 
Europea dels Medicaments, talent 
emprenedor i start·ups de base 
tecnològica, com en l'atracció i 
promoció de fires, congressos i 
esdeveniments cap a Catalunya.

Fins la data, el nou delegat ha 
estat director d’estratègia i in·
novació del Centre de Teleco·

municacions i Tecnologies de la 
Informació, sent responsable dels 
projectes estratègics de país i 
estratègia TIC corporativa de la 
Generalitat de Catalunya. Marcén 
compta amb una àmplia formació 
i experiència en el desenvolupa·
ment d’estratègies de promoció 
industrial en l’àmbit de les TIC i 
Mobilitat i en el disseny, planifica·
ció i implementació d’estratègies 
i projectes en el sector de les 
telecomunicacions i de la societat 
de la informació (TIC), tant dins 
com fora de l’administració.

PD: Podeu enviar els vostres 
escrits a: periodic08640@gmail.
com i preguem que no superin 
les 30 ratlles.

Romeva i Marcén   Foto: ERC
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Esport olesà

Arts marcials
El passat mes de juny es va ce·
lebrar el Campionat Internacional 
de Taekwon·do a la modalitat de 
Poomsae (formes) a Oporto, Por·
tugal. Lluís Edo va aconseguir la 
plata en individual i l’olesana Nú·
ria Romero va ser bronce. El trio 
format per Laura Campos, Paula 
Martín i Lidia Moré va aconseguir 
l’or. Enhorabona!

Copa Catalunya
El passat diumenge 12 de juny el 
Prebenjamí del Futbol Sala Olesa 
va guanyar la final de la Copa 
Catalunya de Futbol Sala davant 
el Ripollet FS per un contundent 
5·9 i es va convertir en el millor 
equip català de futbol sala a la 
seva categoria. 

Des de l’entitat, “volem aprofitar 
per felicitar a tots els jugadors i 
cos tècnic per l'assoliment acon·
seguit, que ens han portat a dalt 
de tot, i agrair a tots els familiars, 
aficionats i olesans que ens van 
donar el seu suport”.

L’equip està conformat per: Aleix 
Sala, Hugo Cordón, David Piñero, 
Jan Carreño, Víctor Jiménez, Ar·

nau Jiménez, Rubén Cordón i Nil 
Navarro. I el cos tècnic el confor·
men Enric Lobo, Marc Gonzalez i 
Marta Serrano.

Per altra banda, el passat dimarts 
14 de juny, els equips Preben·
jamí "A", Benjamí "A", Aleví "B" 
i Aleví "A" del FS Olesa van ser 
convidats a la Nit dels Campions 
organitzada per la FCF, per rebre 
la copa de campions de les seves 
respectives lligues. I en el cas 
dels alevins va suposar també 
l'ascens de categoria.

L'any passat que vam ser campi·
ons amb 5 equips, i aquest any 
amb 4, ens situen per segon any 
consecutiu com el club del Baix 
Llobregat amb més campionats 
de lliga aconseguits, això demos·
tra la bona feina que s'està fent 
per part de la nostra entitat en 
aquests últims anys.

Volem aprofitar per felicitar a 
tots els membres que formen els 
equips campions com també a 
la resta d'equips del nostra club 
que malgrat no guanyar la lliga 
han fet també una temporada 
fantàstica!!!
Futbol Sala Olesa

Triatlón
El pasado domingo 19 de junio se 
celebró en Montgat, el Campeo·
nato de Cataluña de Triatlon. Tres 
olesanos Albert Oliveras, Toni y 
Antonio Pareja se desplazan a 
esta localidad para enfrentarse 

a los 750 metros de natación, 20 
kilómetros en bici y 5 kilómetros 
de carrera a pie. Los resultados 
han sido muy positivos ya que 
Antonio Pareja se hace con el 
Campeonato Catalán, por tercer 
año consecutivo, en esta misma 
localidad.

Seleccionada
Júlia Galera de 12 anys, arquera 
abrerenc, en les files de Tir Arc 
Olesa, és l'única catalana selec·
cionada per la concentració a la 
residencia Blume de Madrid els 
propers dies 23 i 24 de setembre 
del programa Nacional de Tecni·
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ficació (PNTD), amb esportistes 
de categoria menors de 14 anys 
Temporada 2016·2017.

Aquest Programa (PNTD) té com 
objectiu seleccionar i seguir els 
esportistes que compleixen amb 
l'obligació de relleu generacional 
d'esportistes actuals d'alt nivell, 
i poder facilitar la formació es·
portiva d'aquests joves, que amb 
probabilitats rials d'incorporar·se 
als futurs equips nacionals, tre·
ballant també conjuntament amb 
programes de tecnificació auto·
nòmic i col·laboració dels tècnics 
de club.

Nova etapa
El CF Olesa comença una nova 
etapa il·lusionant. Tot i els pro·
blemes que segueix tenint l'equip, 
a nivell institucional, per la poca 
ajuda que rep dels organismes 
locals, el seu president Francisco 
Campos i la seva junta directi·
va han renovat completament 
l'equip "gràcies a l'entusiasme, 
la il·lusió i el bon fer del nou en·
trenador Carles Rodriguez, amb 
el que estem confeccionant una 

plantilla que il·lusionará als nos·
tres socis i seguidors”.

La plantilla està conformada per: 
Edgar (Can Pi), Chamorro (Sant 
Esteve), García, Navarrete, (Pe·
nya Màlaga) Zubiría, Raúl Lázaro, 
Galindo, Rojas, Ureña (Pubila 
Casas), Hernandez (Cooperativa) 
Herranz (Vinyets) Arribas, Allueva 
(Can PI) i continuen Tutu, Moli·
na, Sort, Isma, Gabri, Hidalgo. 
L’equip tècnic està format per: 
Carles Rodríguez (entrenador), 
Rubén Pérez (segon), Mayker 
(delegat) i Jaume (fisio).

Retrorunning
El cap de setmana del 14 al 17 de 
juliol es va disputar el VI Campi·
onat del Món de Retrorunning a 
la ciutat alemanya d'Essen. L'at·
leta olesana Sandra Corcuera va 
guanyar el Campionat del Món de 
10.000 metres llisos, amb el que 
suma un total de cinc campionats 
en tres mundials. Enhorabona!

Esport olesà (cont.)

Els integrants del CF Olesa  Foto: CFO Sandra, campiona Foto: SC
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Treball

g Se necesita estilista con expe·
riencia para el salón Nou Estil 
de Plaça  Catalunya, 15. Im·
prescindible buena presencia 
y experiencia. Horario laboral 
de martes a viernes de 9 a 13 
y de 15 a 19, sábados, de 8 a 
14 h.

g Estudiant de Medicina s'ofereix 
per fer cangur, classes de repàs 
i d'anglès durant l'estiu. Tel: 
600 082 429 (Cristina).

Automotor
g Es lloga garatge/traster zona 

del Casc Antic, entrada única 
apte per moto o quad, 80 € al 
mes. Tel: 610 487 355.

g Venta de plaza de parking en 
calle Benet Margarit, 24 (La 
Central). Tel: 673 859 299.

Immobiliari
g Se alquila plaza de parking en 

C/ Barcelona esquina Jaume de 
Viver. Precio 40€.

Diversos
g Fora trastos, servei de recollida 

gratuïta de trastos. No llencis 
res, desembarassem pisos, 
trasters, garatges o locals, or·
ganitzem la seva mudança, fem 
viatges a la deixalleria, compra 
i venda d'articles de valor. A/e: 
foratrastosrosa@gmail.com, 
tel: 619 042 495.

Els anuncis d’aquesta secció són 
gratuïts, excepte els ressaltats 
que es cobren per paraula. Per a la 
publicació, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 paraules a 
periodic08640gmail.com, o al tel. 
626 684 065. El periòdic no es fa 
responsable de possibles canvis 
de preus o modificacions de les 
ofertes. Els anuncis romandran 
publicats durant dos mesos.

Fora de joc
En aquesta secció, publiquem una inquietud dels nostres 
lectors, i intentarem buscar respostes a qüestions de la 
vida quotidiana d’Olesa i que ens preguntem però no tenim 
clara la situació.

Tot i la instal·lació de dos papereres per a la recollida de les caques 
dels gossos en els camins de terra a la zona de Les Planes i de 
la piscina municipal, encara hi ha persones incíviques que deixen 
deixalles dels humans escampats per a tot arreu. Així ho indica un 
lector que ens va enviar fotos d'aquesta situació (llaunes, restes de 
menjar , plàstics , roba , ampolles , etcètera) sobretot al pàrquing 
ubicat a l'entrada de la pista d'atletisme i als camins que pugen 
cap a la muntanya. La solució serà més papereres?

Les respostes, envia·les al twitter del 08640 
#periodic08640

08640
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Per molts anys!

08640

Setembre
Ainhoa Gallego Rendon (13), Albert Sales Jorba (32), Alberto García Sánchez (27), Alberto José Figueredo Campones (37), Ana 
Artiles Tejero (24), Ana Montoya, Angeles Muelas Enrique (76), Anna Martín Bacarisas (40), Antonia Sánchez Torrado (56), Antonio 
Heredia Luque (59), Candela Gigena Boulocq (11) Carlos Mangas Soldado (22), Carmen Cadierno Villarreal (66), Cristina Pérez Ar·
tero (39), Dani Chico Cruz (27), Dani Vicente Hernández (38), Daniel Maestro Martínez (60), Daniel Blázquez Díez (30), David Ayala 
(35), Eduard Cristià Llongueras (85), Elies Valldeperas Costa (69), Emma Forn (21), Encarna Castillo Alcalá (47), Enric Termens, 
Espe Piga, Eulalia Mestres Escudé (48), Feliciano García (42), Fermín Lejarcegui Martínez (65), Francesc Pérez Manyà (33), Gemma 
Aymerich Jobé (33), Isabel Lajunta Izquierdo, Jacinta Folch, Jordi Poquet Albas (82), Jordi Sibina Egea (31), José Díaz Manzana·
res (40), José Luis Diaz Romero (66), José Manuel Sánchez Valor (38), Laia Armengou (5), Leire Blázquez Quesada (1), Lourdes 
Caamaño Pastor (51), Magda Graells Casals (76), Mar Purull Zuñeda (16), Marc Batista Rodríguez, Maria Magdalena Cols (66), 
Maria Rosa Carbó González (67), Marina Segura González (24), Marta Tejero Sánchez (27), Matilde Teruel Marin (65), Mercè Ausió 
(80), Mercè Dalmases Alonso (28), Mercè Jou (54), Mercedes Rubio Cruz (48), Meritxell Montserrat (17), Miriam Ferrer Ruiz (31), 
Montserrat Bayona Termens (59), Montse Paredes Sánchez (39), Montserrat Pons Guillamón (96), Montserrat Riera Rey (50), Nati 
Cambronero García (57), Noemí Miralles Roca (39), Noelia Mancebo, Núria García Orte (33), Raquel Caamaño Muñoz (29), Raquel 
Rodríguez Grima (38), Rocío Rodríguez Grima (42), Rosa Maria Domènech (68), Rosa Mata Alavedra (88), Roser Bosch Monteagudo, 
Rubén Pérez García (33), Rut Montes Grau (12), Sandra Maestro Caamaño (35), Sarai Lejarcegui Oller (36), Saray Ruiz, Teresa Gil 
Termens (52), Toni Prieto Vázquez (44).

Sol·licitem a totes les persones que ens han comunicat l’aniversari d’algun familiar o amic que ens facin saber la seva defunció, si 
s’escau, per tal de treure’l de la llista. De vegades, desgraciadament, hem publicat en aquest apartat el nom de persones que ja 
no hi són. Des de la redacció d’aquest periòdic, demanem disculpes.

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has d’enviar·nos un correu electrònic a periodic08640@gmail.com, amb el 
nom de la persona i els anys que fa (opcional), i és gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte amb la Redacció.

Bienvenida a nuestras vidas

SARA
TUS PADRES Y HERMANO: TONI, CYNTHIA E IVÁN. 
13·07·2016

Feliç 
primer any

LEIRE
ELS AVIS 
I LA TATA 
T'ESTIMEN MOLT

Moltes felicitats

CANDE
11 anys. 20 DE SETEMBRE

Muchas 
felicidades 

REBECCA
YOSCAR 
¡¡LOS MEJORES 
HERMANOS 
DEL MUNDO!! 

Rebecca 
5 de Septiembre
Oscar 
18 de Septiembre
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